Jesaja 40: 18-22 (kerntekst vers 21)
Eén ware God
We horen de verbazing en ergernis in de woorden van Jesaja tegen het volk Israel: weten jullie het nu
nog niet?! Jullie maken beelden, van goud of hout, maar dat is de ware God niet. Jullie weten toch
van het begin, hoe de aarde op haar fundament is gezet. Hij heeft de hemel uitgespannen. Kijk om je
heen. Je weet toch Wie dit alles gemaakt heeft? Wat zijn jullie kortzichtig, zegt Jesaja. We kunnen
aan Gods schepping zien Wie Hij is. Daarom heeft God de schepping van hemel en aarde op laten
schrijven. Zodat wij ons ook nu nog kunnen verwonderen over Zijn grootheid. God had in één
ogenblik de hele wereld kunnen maken. Maar Hij heeft in Zijn goedheid daar zes dagen over gedaan.
Zijn vaderlijke liefde komt daarin uit voor de mensen. Alles wat God eerst maakte, maakte Hij voor de
mens. Toen Adam geschapen was, was alles er wat hij nodig had. Wat moet een mens zonder licht?
God zorgde voor een prachtige schepping waarin voor de mens alles was, om van te genieten en van
te leven. Wij kunnen daaruit leren dat God voor ons wil zorgen. Zoals Jesaja dat hier tegen Israel zegt,
mogen wij daar ook aan denken als we om ons heen kijken. De schitterende schepping, waarin we nu
genieten van de herfstgeuren en kleuren. Wat heeft God ons veel overgelaten. Heb je er oog voor?
Bedenk tijdens je boswandeling Wie al deze dingen geschapen heeft. Dan kan het niet anders of je
bewondert die grote God.
Psalm 19 (kern vers 2)
Gods deugden zichtbaar in Zijn schepping
Jullie kennen vast de Institutie van Calvijn. Hij schrijft dat er twee regels zijn waar we ons aan moeten
houden als het om de schepping gaat. Vandaag regel één. “ Gods deugden komen in Zijn schepselen
naar voren en wij mogen daar niet achteloos of onnadenkend aan voorbij leven”. Dan kun je
bijvoorbeeld denken aan het heelal. God heeft alle hemellichamen aan de hemel gezet. Als je daar
eens wat over leest, dan duizelt het je. De miljoenen lichtjaren, de eindeloze afstanden in het heelal,
de kracht van de zon. God heeft het alles geordend. Het is in harmonie. Er is niets verwarrends in.
Dat leert ons hoe machtig God is, hoe wijs. En kijk eens goed naar het menselijk lichaam. Wat zit het
ingenieus in elkaar. Hoe werken nieren en wat doen hersenen? Daar weten wij nog lang niet alles
van. Dan de prachtige wolkenluchten, elk moment van de dag anders. God is de grote Kunstenaar,
die voor ons de prachtigste zonsondergangen schildert aan de hemel. We kunnen proberen al die
dingen wetenschappelijk te verklaren en we komen heel ver. Toch zullen we uiteindelijk Gods
wijsheid moeten aanbidden. We kunnen alleen belijden dat ons verstand zo klein is. Dan wordt Hij
groot. Calvijn: “Er zou geen einde aan komen als wij over de schepping in al haar facetten zouden
willen spreken. Want er zijn evenveel wonderen van Gods macht, evenveel tekenen van Zijn
goedheid, evenveel bewijzen van Zijn wijsheid als er in de wereld soorten in geschapen dingen zijn.
Ja, evenveel als er geschapen dingen zijn, groot of klein”. Leef er niet achteloos of onnadenkend aan
voorbij! Wat leert de schepping ons veel over de Schepper.
Psalm 139: 13-18 (kern vers 16)
Schepper en Vader.
Gisteren bespraken we de eerste regel die Calvijn aanhoudt als het gaat om de schepping. Vandaag
de tweede. Die deugden van God, die in de schepping van alle dingen naar voren komt, moet ik op

mijzelf toepassen. Zo, dat ik daardoor diep in mijn hart geraakt wordt. Als je achteloos aan de
schepping voorbij leeft raakt het je niet. Maar kijk eens om je heen, en bedenk dat God alle dingen
ter wille van de mens heeft geschapen. Laat het tot je doordringen. Niet zo even een oppervlakkige
gedachte. Gods goedheid en vaderlijke zorg , die blijkt uit de volgorde van de schepping: de mens
kwam terecht op een aarde waar alles voor hem ingericht was. Pas dit op jezelf toe. Zou het niet
ondankbaar zijn, zegt Calvijn, om eraan te twijfelen of zo’n voortreffelijke Vader wel om ons geeft?
Hij zorgde al voor ons voor wij geboren werden. Waarom zouden we niet op Hem vertrouwen in
nood? In Zijn milde goedheid zorgt Hij voor een overvloed van al het goede.
Wij belijden dat God de Schepper van hemel en aarde is. Dat betekent dat alles in Zijn hand is. Want
Hij heeft Zijn aarde niet losgelaten toen Hij ze gemaakt had. Daarom mogen wij erop vertrouwen dat
Hij nog voor ons zorgt. Hij zal ons geven wat wij nodig hebben. Daarom mogen wij alles wat we
verlangen aan Hem voorleggen. En bij alles wat we krijgen mogen we zijn goedheid belijden en Hem
ervoor danken. Merk Zijn goedheid en wijsheid, Zijn almacht en genade, op in je leven. Pas het toe op
je eigen hart. We leren God kennen door naar Zijn schepping te kijken. Zoals Hij voor Zijn schepping
zorgt wil Hij ook voor jou zijn.
Genesis 8: 15-22 (kerntekst vers 22)
God houdt Zijn werk in stand
We kennen allemaal de eerste woorden van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde.
Een volmaakte schepping. Af en toe zien we iets paradijselijks in deze wereld. Bijvoorbeeld
onbaatzuchtige liefde. Maar er was een zondvloed nodig. De boosheid van de mensen was zo groot
en veel, dat God besloot de mens te verdelgen. Na de zondvloed kwam er zo een nieuw begin. Met
de paar mensen die God had bewaard. Met de dieren uit de ark. We lezen verschillende dingen in
Genesis 8 en 9 die ook in Genesis 1 staan. God maakt een nieuw begin. En Hij zal die wereld in stand
houden. Want, zegt God, de mens is slecht en goddeloos. Dat verandert niet. Ik zal de aarde niet
meer vervloeken, de seizoenen zullen blijven. Als teken van het verbond wat God dan met Noach
sluit geeft Hij de regenboog. En God zegt: als Ik die boog zie, zal Ik denken aan Mijn verbond. De boog
ontstaat als het regent. Wij hoeven niet bang te zijn dat de aarde weer zal vergaan door een vloed,
want God heeft het beloofd. En in Openbaring lezen we dat God de boog altijd ziet. God denkt altijd
aan Zijn verbond! Dat mag ons bemoedigen als wij moedeloos zijn. Als er stormen in je leven zijn.
Weet dan dat God altijd denkt aan Zijn verbond. Hij regeert de wereld, Hij onderhoudt Zijn
schepping, en daar hoor jij bij!
Openbaring 21:1-7 ( kern vers 1)
God maakte het goed, en maakt het weer goed.
Probeer je eens voor te stellen hoe het was in het paradijs. Er was vrede. De mensen hoefden geen
dieren te doden. Die vormden geen bedreiging. Adam en Eva aten planten. Er was geen jaloezie,
geen ruzie, geen verdriet. Er waren geen geheimen. Tussen mens en dier was alles goed. En tussen
God en alles wat Hij gemaakt had was het goed. Na de zondvloed was er een soort nieuwe schepping
maar het was niet zo goed als in het begin. Want het hart van de mens was zonde. Zo goed als in het
paradijs wordt het niet meer. Of wel? Johannes ziet in een visioen wat er komt na het laatste
oordeel. Hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de zee is er niet meer. De zee staat in
Openbaring symbool voor de zonde. We lezen in Mattheus 24 dat de ongerechtigheid zich zal

vermenigvuldigen. Het zal zo erg zal zijn dat geen mens behouden zou kunnen worden. God zal
omwille van de uitverkorenen die dagen verkorten. Zoveel zonde is er al en zal er zijn. Wat mogen wij
dan uitzien naar die dag dat er geen zonde meer zal zijn. Dat het op die nieuwe aarde weer goed zal
zijn. Weer vrede. Alles wat je nu angstig maakt of verdrietig, of zorg geeft, dat is er niet meer. Het is
weer goed tussen God en mens. Is er verlangen in jouw hart naar die tijd? Geen zonde meer die altijd
afstand maakt tussen jou en God. Die verwijdering geeft tussen jou en andere mensen. Het kan ook
dat je je als een vis in het water voelt op deze aarde. Helemaal thuis, op je gemak. Je hebt helemaal
geen last van de zonde. Niet die om je heen, en niet die in je hart. Zo kun je niet doorgaan. Want
voor zonde is op de nieuwe aarde geen plaats. Vandaag is er nog tijd, de Heere geeft nog genade.
Zoek je behoud! Om straks, maar ook nu, echt gelukkig te kunnen zijn.
2 Petrus 3 : 1-7
Willens en wetens ongelovig.
Petrus zegt: maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin
gerechtigheid woont! Jesaja schrijft al over die belofte van God. Petrus voorzegt dat er spotters
zullen zijn, die leven zoals ze zelf willen. Zij geloven niet dat God bestaat. Zolang als de aarde bestaat
is alles hetzelfde gebleven, zeggen ze. Wanneer komt die God nu? Maar Petrus weet het zeker; er
komt een oordeelsdag, en dan zullen alle goddelozen veroordeeld worden. Hij gelooft God op Zijn
woord. Want Petrus kent de Heere. Hij heeft in zijn leven ervaren dat Gods beloften uitkomen. Maar
ook weet hij ervan hoe genadig Hij is. Petrus heeft Christus verloochend, maar die zag hem liefdevol
aan. Dat het zolang duurt voor Hij terug komt, is omdat Hij zoveel geduld heeft met zondaren. Zoals
op zoveel plaatsen in de Bijbel naar voren komt dat Hij niet wil dat zondaren sterven, maar leven. Hij
heeft het behoud van mensen op het oog. Daarom komt Hij nu nog niet. Misschien ben jij nog niet
behouden! Zoveel mensen geloven nog niet in Hem. In dit gedeelte staat dat ze willens en wetens,
dat is moedwillig, niet geloven. Wat is het aangrijpend als je zelf geloofd dat God bestaat, om
mensen te ontmoeten die het ontkennen. Zeker als het mensen zijn met wie je goed kunt
opschieten. Je probeert ze te waarschuwen, maar ze menen zeker te weten dat God niet bestaat. Ze
respecteren je, maar vinden het tegelijk wel heel ouderwets dat er nog steeds mensen zijn die dat
geloven. We mogen weten dat God op het gebed wonderen wil doen. Bid voor je ongelovige
medereizigers!
Romeinen 5 : 1-8
Zeker weten!
Je kent het verhaal misschien. Over de vrouw die iemand ontmoette met wie ze in gesprek raakte
over het bestaan van God. Haar gesprekspartner ontkende het bestaan van God. Maar zij wist zeker
dat Hij er is. Hoe weet je dat dan, werd haar gevraagd. Ik heb Hem vanmorgen nog ontmoet, mocht
ze vertellen. Ze had Hem ontmoet in Zijn woord, dat sprak tot haar hart. Dat lezen we hier ook van
Paulus. Hij schrijft over de vrede met God, geloof en genade, en de liefde Gods die in zijn hart is
uitgestort. Paulus is een ander mens geworden door alles wat Hij van de Heere heeft gekregen. Dan
twijfel je niet meer. Over die vrede lees ik in de kanttekening bij deze tekst: ik was een vijand van
God, maar ben nu vriend. Die verzekering voel ik in mijn hart, en God stelt mij in Hem gerust. Dan
weet je zeker dat God bestaat. Ja, Paulus! Maar die is op zo’n bijzondere manier tot geloof gekomen.
Hij heeft zulke aparte dingen meegemaakt, als ik dat mee zou maken zou ik ook geloven. Het is
inderdaad zo dat iemand die krachtig bekeert wordt dat duidelijker ervaart dan iemand die

geleidelijk tot de Heere getrokken wordt. Toch spreekt de Heere tot elk die voor Hem leeft. Want Zijn
Woord is levend. Dat Woord gebruikt de Heilige Geest. Gebruik jij het middel van het Woord? Lees
en bestudeer het, denk erover na. Biddend. Dan zul je ervaren dat God bestaat. Je gaat Zijn stem
horen.
Hij laat je vaak wachten, om je te beproeven, of je Hem wel echt nodig hebt. Houd maar aan, en grijp
moed, je hart zal vrolijk leven!

